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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از روستای 
باغو دستور بهسازی و ساماندهی روستای باغو و حذف 

درختان مهاجم و کاشت درختان بومی را صادر کرد.
مهدی کشاورز گفت: ســاخت زمین چمن مصنوعی 
ورزشی برای اهالی روستای باغو به عنوان تنها روستای 

این جزیره ضروری است.
حسن خلدون صاحب بوم گردی باغو نیز گفت: توجه 
سازمان به بهسازی روستای باغو نشان دهنده عزم جدی 
سازمان در رفع مشکالت ساکنان این روستا است که با 
بازدید های دوره ای خود باعث ایجاد انگیزه در میان اهالی 

و سرمایه گذران این منطقه شده است.
روســتای باغو در حاشیه جنوبی جزیره واقع شده است 
و تنها روستای قدیمی کیش است که همچنان به حیاط 
روستایی خود ادامه می دهد؛ این روستا در قدیم نیز دارای 
یک مسیر قنات و تعدادی چاه آب شیرین )گاو چاه( بوده 
که آب مصرفی ساکنین و آبیاری مزارع و نخلستان ها را 

فراهم می آورده است.
اکنون تنها آثاری از مخروبه های این قنات و چاه ها باقی 
مانده اســت. هم اکنون ۱۳ خانوار در این روستا ساکن 

هستند.
این روستا از قدمت بیش از سه هزار ساله برخوردار بوده 
و عالوه بر قنات تاریخی به طول ۱۳ کیلومتر، مســجد 

تاریخــی و برخی درختان نادر و گونه های جانوری نیز 
قابل مشاهده است.

در بخش شمالی روستا تعداد ۹ گونه درخت شامل ُکنار، 
کهور، لور، انجیر بنگالی، اصبار،بمبار، قاف، گراب، المباو 
و تمر هندی مشاهده شده که برخی از آنها از گونه های 

نادر است که تعداد آنها در جزیره انگشت شمار است.
گونه های جانوری از جمله آهو، ســمور و صدها گونه 
پرنده بومی و مهاجر از دیگر جاذبه های طبیعی این روستا 
است و در سال های گذشته با توجه به ظاهر متفاوت باغو 
از دیگر نقاط کیش، همواره گردشگران را به سوی خود 

جذب کرده است.
درمیــان جزیره ای مملــو از مدرنیت یکی از بکر ترین 
نقاطی که گردشگر می تواند به آن پناه ببرد همین روستای 
کوچک است؛ در حال حاضر تنها مکان خدمات رسان 
به گردشــگران در این روستا فضایی است که در بخش 

شمالی روستا و در جوار مسجد به وجود آورده است.
این فضا که شبیه به چادرهای بادیه نشینان عرب است از 
میهمانان به وسیله خوراک های محلی پذیرایی می کند 
و برخی سوغاتی های محلی از قبیل قهوه عربی یا ادویه 

عربی را نیز به گردشگران عرضه می کند.

بهسازی روستای »باغو« کیش در دستورکار 
قرار دارد 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش  اعالم کرد:

    اقتصاد کیش -     بهسازی روستای باغوی 
کیش و کاشت درختان بومی قبل از آغاز سال نو در 

دستور کار قرار گرفت.

 اقتصاد کیش   -     با حکم مهدی کشــاورز مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش، 
علیرضا فاطمیان پور به عنوان مشاور و مسئول پیگیری ویژه سازمان منصوب شد. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در حکم صادر 
شده از سوی مهدی کشاورز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 

خطاب به علیرضا فاطمیان پور آمده است:
خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران فرصت مغتنم و نعمت بزرگی 
است که خداوند متعال به بندگان خویش اعطا نموده است؛ لذا نظر به تعهد، تخصص 
و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان "مشاور و مسئول پیگیری 

ویژه" منصوب می شوید.
در ادامه، حدیث شــریف ســید و ساالر شهیدان ابا عبدهلل )ع( را یادآور می شوم که 
فرمودند: "بدانید نیازمندی های مردم به سوی شما از نعمت های الهی است، پس از 
این نعمت ها خسته نشوید" لذا امید است فرصت خدمتگزاری به کیشوندان عزیز را 
ارج نهاده و با تمام توان در راستای سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

و خدمت به مردم اهتمام ورزید.

با حکم مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ؛

 علیرضا فاطمیان پور مشاور مدیر عامل
  و مسئول پیگیری ویژه سازمان منطقه 

آزاد کیش شد 

 اقتصاد کیش   -      مشــاور رئیس جمهور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاری 
-صنعتی و ویژه اقتصادی بابیان اینکه مناطق ازاد موتورهای اصلی رشد اقتصادی 
کشورند وباید تقویت شوند تصریح کرد: رسالت ما اینست که مناطق آزاد را به بهشت 

سرمایه گذاران تبدیل کنیم
حجت اهلل عبدالملکی در جمع فعالین اقتصادی منطقه آزاد ماکو افزود: باید مناطق آزاد، 
طبق تعریف برای سرمایه گذاران خارجی با صرفه باشد تا شاهد جذب سرمایه های 
خارجی باشــیم.  دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی، از 
تقویت زیرســاخت های اقتصاد بین الملل در مناطق آزاد خبر داد و اظهار داشت: 
اقداماتی در این خصوص مثل تاسیس بورس بین الملل انجام شده و برنامه هایی نیز 

در این رابطه تدوین شده است.
عبدالملکی افزود: در دو منطقه آزاد دیگر نیز با فعالین اقتصادی به منظور احصای 
مشکالت آنان نشست برگزار کردیم. لذا تمام تالشمان را خواهیم کرد تا حق ضایع 

شده سرمایه گذاران احیا شود.
وی با اشاره به اینکه رویکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد،  بین المللی کردن این 
مناطق است افزود: مناطق آزاد ذیل اقتصاد مقاومتی هستند و رییس جمهور محترم 

تاکید جدی به تقویت صادرات و تولید در این مناطق دارد.
مشاور رییس جمهور همچنین به بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی 
مقام معظم رهبری اشاره  کرد و گفت: سیاستگذاری مناطق آزاد در راستای تبدیل این 
مناطق به قطب صادرات تدوین شده است، لذا در تالشیم منابع درآمدی این مناطق 

از واردات به سمت بخش های دیگر همچون صادرات سوق داده شود.
عبدالملکی با بیان اینکه برخی با توجیه تقویت اقتصاد ملی، قوانین و بخشنامه هایی 
صادر می کنند که حق و حقوق سرمایه گذاران و شهروندان ضایع می شود گفت: 
از نظر فقهی این قابل قبول نیست و حق الناس است.  وی افزود: با پیگیری از هیات 
وزیران،  سران قوا و مجلس شورای اسالمی،  بخشنامه ها و قوانینی که با قوانین اولیه 

ایجاد مناطق آزاد تعارض و تناقض دارد باید اصالح و تجدید نظر شوند.
»حجت اهلل عبدالملکی«، مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  
صنعتی و ویژه اقتصادی،   هفته گذشته  به منظور بازدید از طرح های سرمایه گذاری، 

عمرانی و زیرساخت های لجستیکی به منطقه آزاد ماکو سفر کرد.

عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد: 

رسالت ما این است که مناطق آزاد را 
به بهشت سرمایه گذاران تبدیل کنیم

 اقتصاد کیش   -     معاون وزیر کار گفت: در حوزه های مختلف مانند تنظیم روابط 
کار و همچنین ایجاد اشتغال بتوانیم هم افزایی موثری با مناطق آزاد داشته باشیم و در 

این زمینه با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد توافق کرده ایم.
علی حسین رعیتی فرد معاون وزیر کار، تعاون و رفاه امروز در مراسم معارفه ادریس 
دهدار، مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان اظهار کرد: این 
منطقه در سال های اخیر با تالش های بسیار توانسته به عنوان یکی از مناطق مهم با 

قابلیت ها و پتانسیل های فراوان در خلیج فارس تبدیل شود.
وی افزود: ظرفیت های عظیم این منطقه از جمله ظرفیت دسترسی خلیج فارس به 
آب های آزاد و اقیانوس با مدیریت جهادی و انقالبی می تواند مردم این منطقه را از 

این محرومیت نجات داد.
معــاون وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که منطقه ویژه پارســیان 
ظرفیت های بالفعل بسیاری دارد، گفت: همجواری با منطقه ویژه پارس جنوبی و 

منطقه ویژه المرد از جمله ظرفیت های منطقه ویژه پارسیان است.
رعیتی فر افزود: طبق توافقی که با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
داشته ایم امید است که توسعه بیشتری با همکاری و هم افزایی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با مناطق آزاد صورت پذیرد و در حوزه های مختلف مانند تنظیم روابط 

کار و همچنین ایجاد اشتغال بتوانیم هم افزایی موثری داشته باشیم.
وی ادامه داد: در دوره جدید برای مناطق ویژه اقتصادی و آزاد از مدیران حوزه کار و 
رفاه اجتماعی استفاده می شود تا از تجربیات و اشرافشان به قانون کار کمک بگیرند و 
بتوانند تنظیم روابط را به خوبی انجام دهند و حفظ صیانت از نیروی کار را در اولویت 
قرار دهند. اکنون که این منطقه در حال ساخت اسکله و بندر است و عموما حوادث 
ناشی از کار در حوزه ساخت و ساز بیشتر است. امیدواریم با رعایت تمامی نکات 

ایمنی در سازندگی، این در منطقه شاهد توسعه روزافزون منطقه باشیم.

معاون وزیر کار: 

به دنبال هم افزایی با مناطق آزاد 
هستیم

 اقتصــاد کیش   -   مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش در دیدار با مســئوالن 
کنفدراسیون ورزش های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه، بر ضرورت انسجام همگانی و 
تالش مضاعف در جهت برگزاری شایسته دهمین دوره بازی های آسیایی نا شنوایان 

2024 در کیش تاکید کرد. 
به گزارش  اقتصاد کیش  محمد پرگر رئیس کنفدراسیون ورزش های ناشنوایان آسیا 
و اقیانوسیه که به همراه اینخبایر دبیرکل و هنگ توک لیم خزانه دار این کنفدراسیون، 
برای بررسی شرایط میزبانی کیش از دهمین دوره بازی های آسیایی ناشنوایان 2024 
به این جزیره ســفر کرده بودند با مهدی کشاورز رییس هیات مدیره و مدیر عامل 

سازمان منطقه آزاد کیش دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش  اقتصاد  کیش در دومین نشســت هم اندیشی مدیرعامل این سازمان با 
مسئوالن کنفدراسیون ورزش های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه که با محوریت "تدوین 
برنامه مدون، پشتیبانی مسابقات، بررسی حمل و نقل، تشریفات، امکانات رفاهی و 
اقامتی، تفریحات، خرید و گردشگری در حوزه های مختلف، پوشش رسانه ای در 

سطح گسترده" برگزار شد 
مهدی کشاورز ضمن تاکید بر استمرار جلسات برای انجام تمهیدات الزم و پیشتیبانی 
مناسب از برگزاری این رویداد بزرگ در سطح آسیا اظهار داشت: با تدوین برنامه 
راهبردی و انتخاب مدیر پروژه، موضوعات مطرح شده در جلسات هم اندیشی به 
صورت جدی مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد تا با ابررسی اصولی همه جوانب 
و انجام تمهیدات الزم قبل از برگزاری این رویداد ورزشی بررسی ورزشکاران هیچ 

دغدغه ای جز بازی نداشته باشند.
وی افزود: الزمه برگزاری شایسته نخستین بازی های آسیایی در این سطح با حضور 
۳5 کشور نیازمند یک انسجام همگانی، تالش مضاعف، کار شبانه روزی و همکاری 

فدراسیون های ورزشی است.
مهدی کشــاورز در رابطه با حضور بیش از 2 هزار ورزشکار در بازی های آسیایی 
ناشــنوایان، اظهار داشــت: با در نظر گرفتن هوادران تیم های شرکت کننده در این 
رویداد باید جزیره کیش آمادگی الزم برای میزبانی بیش از ۱0 هزار مسافر ورودی 

را داشته باشد.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر این مهم که رویکرد سازمان 
استفاده از ظرفیت شرکت های هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران است، بیان داشت: 
مذاکرات در سطح سیاسی و اجرایی با کشورهایی مثل "ترکیه، امارات، قطر، عمان" 
انجام می شــود تا بتوانیم به نحو شایســته برای نخستین بار میزبان دهمین دوره از 

بازی های آسیایی ناشنوایان در سطح کشور باشیم.
مهدی کشاورز از برقراری پرواز به مقاصد دبی، دوحه و عمان تا سه ماه آینده خبر داد .

کشاورز با بیان این که جزیره کیش دارای ظرفیت های قابل توجهی در حوزه ورزش 
است، گفت: قصد داریم کیش را به یک جزیره ورزشی تبدیل کنیم برای همین از 

ابتدای سال تالش های هدفمند زیادی در این زمینه انجام شده است
وی، خاطر نشان کرد: پس از گذشت 8 ماه و برای نخستین بار جزیره کیش مرکز دو 

فدراسیون ورزشی "دریایی، ساحلی و بادبانی" شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به مجموعه ورزشی المپیک کیش که در 
حال توسعه، است، افزود: با موافقت وزیر ورزش و جوانان دومین آکادمی المپیک تا 

دو سال آینده در کیش احداث خواهد شد.
به گفته مهدی کشــاورز تمام تمرین های آمادگی تیم های ملی در داخل جزیره 
برگزار می شود و برای سازمان منطقه آزاد کیش باعث مباهات است که در نشست 
هم اندیشی برگزاری بازی های آسیایی ناشنوایان میزبان یک قشر اثر گذار در جامعه 

باشد.
همچنین از یک ماه گذشته دستور تسریع در تکمیل زیرساخت ها از سوی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش صادر شده و قبل از پایان سال ۱402 و ابتدای سال 2024 
فعالیت های زیرســاختی به پایان می رسد و کیش در بازی های آسیایی ناشنوایان 
میزبان رشته های ورزشی از جمله "فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، ورزش های 

رزمی، شطرنج، کشتی فرنگی و آزاد" خواهد شد. 

جزیره کیش میزبان دهمین دوره 
بازی های آسیایی ناشنوایان 2024 

 اقتصاد کیش   -     با استقبال و حمایت کسبه، تجار و بازرگانان منطقه آزاد کیش 
سه شنبه پانزدهم آذر دومین پرواز کارگو از استانبول به جزیره کیش انجام می شود. 
به گزارش  اقتصاد  کیش، با پیگیری مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش مبنی بر ایجاد شرایط الزم جهت رونق اقتصادی، نخستین پرواز کارگو پنجشنبه 

26 آبان از استانبول به جزیره کیش انجام شد.
با حمایت کسبه و بازاریان جزیره دومین پرواز کارگو از استانبول سه شنبه ۱5 آذر در 

فرودگاه بین المللی کیش به زمین خواهد نشست.
الزم به ذکر است این پرواز توسط شرکت هواپیمایی معراج در راستای گسترش و 

سهولت خدمات بار هوایی انجام می شود.
همچنین برقراری این پرواز در راستای رفاه حال ساکنان، بازاریان و بازرگانان کیش و 
در جهت رونق اقتصادی منطقه است و استمرار آن منوط به حمایت آنان خواهد بود.

برقراری دومین پرواز کارگو
 از استانبول به جزیره کیش


